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Beskrivelse av
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Vi ønsker en endring/ny avhakingsmulighet i rutinen FS250.001 Inndragning
av studierett slik at studieretter som kan inndras tidligere enn de gjør i dag.
I dag beregner rutinen studentenes studieprogresjon med utgangspunkt i de
studiepoengene studenten har oppnådd fram til og med semesteret før man
kjører rutinen. Studenter som f.eks. har for lav studieprogresjon etter første
studieår inndras dermed først i tredje semester, men i mange tilfeller kan man
allerede i andre semester se at studenten ikke vil ha produsert nok studiepoeng i løpet av første studieår.
Vi har regler om at studenten minimum må ha avlagt 30 stp. i løpet av første
studieår. Dersom en student eksempelvis har avlagt 10 stp. første semester på
studiet høsten 2016, men er ikke registrert eller oppmeldt til emner i andre
semester våren 2017, vil studenten etter våren 2017 ikke ha avlagt mer enn 10
studiepoeng i første studieår og studieretten skal dermed inndras.
Dersom vi kun hadde brukt FS-rutinen 250.001 på dette eksempelet ville inndragningene først bli gjort i tredje semester, selv om vi allerede på inndragningstidspunktet i andre semester vet at studenten ikke vil kunne produsere
tilstrekkelig antall studiepoeng i løpet av første studieår. Per i dag inndrar vi
disse studierettene manuelt tidlig på våren, i stedet for å vente til inndragningsrutinen tar dem påfølgende høst. Slike manuelle inndragninger er svært tidkrevende på fakulteter med mange studenter å følge opp.
Vi mener at det vil være ryddigere om studieretten inndras så fort det er klart at
studenten ikke kan oppfylle kravet til studieprogresjon.
Dersom rutinen FS250.001 kunne beregne studieprogresjonen med utgangspunkt i det semesteret man inndrar studieretter og beregne studieprogresjonen
ut fra antall oppnådde studiepoeng fram til og med forrige semester + antall
studiepoeng studenten er oppmeldt til inneværende semester, ville det medføre at vi får en mer reell studentmasse på et tidligere tidspunkt enn vi gjør nå.
Dette er særlig viktig for rapportering, statistikk og måltall. Men i tillegg vil det
også ha en praktisk betydning å ha mer oppdaterte studenttall, bl.a. i forbindelse med planlegging av undervisning og eksamen, samt rydding i utdanningsplaner som forberedelse til gradfangst.
I tillegg mener vi at det også vil være mer hensiktsmessig for studentene å få
beskjed om inndragning av studierett på et tidligere tidspunkt. I mange tilfeller
vil studieretter som kunne vært inndratt i vårsemesteret først bli inndratt i det
påfølgende høstsemesteret. Hvis slike studieretter i stedet blir inndratt i vårsemesteret, kan studentene rekke ny søknadsfrist 15. april (for SO eller UIOmasteropptaket) hvis de vil søke seg inn på samme program/studieretning på
nytt eller søke seg til noe annet.
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Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken
Hva ønskes gjort

Begrunnelse

Løsningsforslag

Vi ønsker at rutinen FS250.001 får avhakingsfelt som medfører at rutinen
beregne studieprogresjonen med utgangspunkt i det semesteret man
inndrar studieretter og beregne studieprogresjonen ut fra antall oppnådde
studiepoeng fram til og med forrige semester + antall studiepoeng studenten er oppmeldt til inneværende semester.
På UiO er det fakultetene selv som er delegert oppgaven med å røkte og
inndra studieretter. Det er således fakultetene selv som fatter vedtakene
om inndragning, og som således må stå inne for at vedtakene de fatter er
i henhold til regelverk. Noen av fakultetene finner det riktig å fatte vedtak i
forkant av manglende progresjon vil i tillegg å følge forvaltningsloven og
varsle studentene om det kommende vedtaket.

Vurdering av
konsekvenser

Vurdering av
juridiske forhold osv.

Vi har tenkt om den allerede kompliserte FS250.001 med den ønskede
endringen vil bli så komplisert at den lettere vil feile/misforstås også for de
som skal bruke de andre parameterne. Det er det vel en viss fare for? Da
har vi vurdert om vi selv kunne lage en sql som finner og oppdaterer disse
studentene, samt at vi får sendt dem brev om vedtaket + varsel i forkant
fra brevmodulen i FS. Problemet med dette løsningsalternativet er at det
ikke lar seg gjøre å flette disse brevene i FS fordi at for å utføre slik
fletting må dataene finnes i felt i FS, men de relevante feltene finnes ikke i
dag. Det går altså ikke an å flette inn data fra en sql-laget og lageret fil og
rett i inn brevmodulen i FS uten å få laget nye felt i FS. Derfor har vi falt
ned på å ønske endring i FS250.001.
-

Fylles ut av
USIT

Kommentarer
Omfang

3-4 timer

Kostnader
Konsekvenser

Resultat
Hva blir gjort

Begrunnelse

Løsningsforslag
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